
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R-79/2019 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 13 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów  
pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz 
§ 30 Statutu Politechniki Lubelskiej z a r z ą d z a m, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wprowadza się Zasady tworzenia i znoszenia kierunków studiów 
pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej, stanowiące 
Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 października 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-79/2019 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 13 grudnia 2019 r.  

 

Zasady tworzenia i znoszenia kierunków studiów  
pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady tworzenia i znoszenia 
studiów wyższych w Politechnice Lubelskiej, w tym prowadzenia studiów 
wspólnie z innymi podmiotami. 

2.  Ogólne warunki prowadzenia studiów wyższych określają następujące 
przepisy: 
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”; 
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

27 września 2018 r., w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861, 
z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie studiów”; 

3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450), zwane 
dalej „rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia 
nauczycieli”. 

§ 2. 

Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie  
profilu i formie kształcenia 

 

1.  W Politechnice Lubelskiej studia pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzone są w ramach kierunków studiów o określonych poziomach, 
profilach i formach kształcenia. 

2.  W Politechnice Lubelskiej studia pierwszego i drugiego stopnia mogą być 
prowadzone w języku polskim lub językach obcych. 

3.  Kierunek studiów jest prowadzony przez jednostkę organizacyjną Uczelni, 
zwaną w dalszej treści ,,wydziałem”. 

4.  Uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów o określonym profilu 
określa Ustawa.  



 

5.  Wydział może prowadzić studia pierwszego lub drugiego stopnia, jeżeli 
Senat w drodze uchwały przyjął program studiów na określonym 
kierunku, poziomie, profilu i formie.  

6.  Wydział może prowadzić studia na kierunku o profilu: 
1) ogólnoakademickim, jeżeli prowadzi badania naukowe w dyscyplinie 

nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia 
studentom tego kierunku udział w zajęciach przygotowujących do 
prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności; 

2) praktycznym, jeżeli zapewnia studentom tego kierunku udział  
w zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne oraz możliwość 
odbycia praktyk zawodowych, w wymiarze: 
a) 6 miesięcy na studiach pierwszego stopnia, 
b) 3 miesięcy na studiach drugiego stopnia. 

7.  Wydział, który rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów, jest 
obowiązany: 
1) realizować program studiów z wykorzystaniem infrastruktury 

niezbędnej do prowadzenia kształcenia, w zakresie przewidzianym  
w tym programie, od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć na tym 
kierunku; 

2) prowadzić systematyczne działania na rzecz doskonalenia programu 
studiów od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku. 

§ 3. 

Prowadzenie kierunków studiów wspólnie z innymi jednostkami 
naukowymi lub dydaktycznymi 

 

1.  Studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą być prowadzone wspólnie 
przez wydział oraz inną uczelnię, instytut PAN, instytut badawczy, 
instytut międzynarodowy, zagraniczną uczelnię lub instytucję naukową. 

2.  W przypadku wspólnego prowadzenia kierunku studiów: 
1) profil kształcenia wynika z uprawnień do prowadzenia studiów 

posiadanych przez Uczelnię; 
2) musi zostać spełniony warunek określony w § 2 ust. 5 niniejszych 

Zasad; 
3) prawa i obowiązki poszczególnych stron reguluje zawarte pomiędzy 

nimi porozumienie, które powinno określać w szczególności:  
a) zasady rekrutacji, 
b) szczegółowe zasady prowadzenia studiów, 
c) warunki otrzymania dyplomu, 



 

d) podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na 
kształcenie studentów na studiach stacjonarnych prowadzonych we 
współpracy; 

e) zasady dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu kształcenia 
prowadzonego we współpracy, 

f) jednostkę wiodącą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne oraz 
rozliczenia finansowe,  

g) podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym  
i Nauce POL-on. 

3.  W przypadku prowadzenia kierunku studiów we współpracy dwóch lub 
więcej wydziałów Uczelni stosuje się zasady określone w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

§ 4. 

Prowadzenie kierunków studiów wspólnie z innymi podmiotami  
 

1.  Studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą być prowadzone we 
współpracy z podmiotem gospodarczym (podmiotami gospodarczymi),  
w tym w formie studiów dualnych na profilu praktycznym, oraz  
z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem 
przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania 
uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, 
organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym. 

2.  Sposób prowadzenia i organizację studiów, o których mowa w ust. 1, 
określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a podmiotem 
współpracującym. 

3.  Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać co najmniej: 
1) udział podmiotu współpracującego w opracowaniu programu 

kształcenia; 
2) sposób dofinansowania studiów przez podmiot współpracujący, o ile 

został przewidziany; 
3) wykaz zajęć ze studentami, prowadzonych przez pracowników 

podmiotu współpracującego, a w przypadku studiów dualnych – 
również sposób organizacji kształcenia; 

4) sposób realizacji praktyk i staży; 
5) zasady dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu wspólnie 

prowadzonego kształcenia. 

 

 

 

 



 

§ 5. 

Procedura tworzenia kierunku studiów 

1.  Decyzję w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, 
poziomie, profilu i formie kształcenia podejmuje rektor, w szczególności 
na wniosek o jakim mowa w ust. 3. 

2.  Podjęcie decyzji przez rektora w sprawie utworzenia studiów poprzedza 
przyjęcie przez Senat Politechniki Lubelskiej w formie uchwały programu 
studiów dla określonego kierunku, poziomu, profilu i formy kształcenia.  

3.  Dziekan wydziału przedkłada rektorowi przyjęty przez radę wydziału 
wniosek o utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu 
i formie kształcenia. Przed przyjęciem przez radę wydziału, wniosek musi 
uzyskać pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, 
wydziałowej komisji ds. kształcenia oraz wydziałowej rady samorządu 
studenckiego.  

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 
1) Uzasadnienie utworzenia studiów obejmujące w szczególności 

wskazanie związku kierunku studiów z potrzebami rynku pracy oraz  
z misją Uczelni i strategią jej rozwoju;  

2) projekt programu studiów. 

5.  Rektor kieruje złożony wniosek do Uczelnianej Rady ds. Jakości 
Kształcenia oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia celem zaopiniowania. 

6.  W przypadku uzyskania: 
1) pozytywnych opinii, o których mowa w ust. 5, rektor kieruje program 

studiów na posiedzenie Senatu; 
2) jednej lub dwóch negatywnych opinii, o których mowa w ust. 5, rektor 

zwraca wniosek dziekanowi wydziału wraz z wykazem uwag i zaleceń 
przygotowanych na piśmie przez opiniodawców. 

7.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3: 
1) dotyczący kierunków studiów wymagających uzyskania pozwolenia 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do ich 
utworzenia (zwanego dalej pozwoleniem) należy złożyć:  
a) w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego 

– do końca miesiąca listopada roku kalendarzowego, 
poprzedzającego rok planowanego rozpoczęcia prowadzenia 
studiów; 

b) w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego – 
do końca miesiąca marca w roku poprzedzającym rok planowanego 
rozpoczęcia prowadzenia studiów; 

2) dotyczących kierunków studiów niewymagających uzyskania 
pozwolenia do ich prowadzenia należy złożyć najpóźniej na 4 miesiące 



 

przed planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji na uruchamiany 
kierunek studiów. 

8.  W przypadku kierunków studiów, do utworzenia których wymagane jest 
pozwolenie, rektor składa wniosek o jego wydanie do ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Wniosek składany jest nie później 
niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów. 

9.  Wniosek, o którym mowa w ust. 8, przygotowuje wydział, na którym 
tworzony jest kierunek zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie 
studiów. Przed przyjęciem przez radę wydziału, wniosek musi uzyskać 
pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, 
wydziałowej komisji ds. kształcenia oraz wydziałowej rady samorządu 
studenckiego. 

10.  Wniosek, o którym mowa w ust. 8, rektor kieruje go do Uczelnianej Rady 
ds. Jakości Kształcenia oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia celem 
zaopiniowania. 

11.  W przypadku uzyskania: 
1) pozytywnych opinii, o których mowa w ust. 10, rektor przesyła 

wniosek do ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  
i nauki; 

2) jednej lub dwóch negatywnych opinii, o których mowa w ust. 10, rektor 
zwraca wniosek dziekanowi wydziału wraz z wykazem uwag i zaleceń 
przygotowanych na piśmie przez opiniodawców.  

12.  W przypadku kierunków studiów, do których utworzenia nie jest 
wymagane pozwolenie, w ciągu miesiąca od podjęcia decyzji rektor 
zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
oraz Polską Komisję Akredytacyjną o utworzeniu kierunku studiów.  

13.  Zasady i warunki tworzenia kierunków studiów przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela określa Ustawa oraz rozporządzenie  
w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 

14.  W ciągu 14 dni od przyjęcia, program studiów jest udostępniany na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). 

15.  Wzór programu studiów dla kierunku, profilu i poziomu kształcenia oraz 
ogólnouczelniane wytyczne do projektowania programów studiów określa 
właściwa uchwała Senatu.  

§ 6. 

1.  W przypadku tworzenia kierunku studiów prowadzonego we współpracy 
na zasadach określonych w § 3, stosowny wniosek, o którym mowa w § 5 



 

ust. 3 niniejszej Uchwały, powinien być podpisany przez właściwe władze 
jednostek wskazanych w porozumieniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3. 

2.  Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszego Zarządzenia, należy 
dołączyć porozumienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3. 

§ 7. 

1.  W przypadku tworzenia kierunku studiów prowadzonego we współpracy 
na zasadach określonych w § 4 wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 3, 
powinien być podpisany przez dziekana wydziału oraz przedstawiciela 
podmiotu współprowadzącego. 

2.  Do wniosku należy dołączyć umowę, o której mowa w § 4 ust. 2. 

§ 8. 

1.  Przy uruchamianiu kierunku studiów określonego poziomu, profilu  
i formy prowadzonego w języku obcym stosowana jest procedura opisana 
w § 5.  

2.  W przypadku studiów prowadzonych w języku obcym wniosek, o którym 
mowa w § 5 ust. 3, przygotowywany jest w języku polskim. W języku 
obcym, w którym prowadzone są studia, przygotowywane są: 
1) opis sylwetki absolwenta, 
2) zakładane efekty uczenia się, 
3) plan studiów, 
4) zasady systemu punktowego ECTS, 
5) procedura oraz zasady lub regulamin dyplomowania, 
6) zasady zaliczania lub regulamin praktyk, jeżeli zostały uwzględnione 

w programie studiów, 
7) sylabusy do przedmiotów. 

§ 9. 

Tworzenie specjalności na studiach pierwszego lub drugiego stopnia 
 

1.  Na studiach pierwszego lub drugiego stopnia mogą być tworzone 
specjalności prowadzone w języku polskim lub języku obcym. 

2.  Przy tworzeniu specjalności stosowana jest procedura i zasady określone  
w § 5 i § 8. 

 

 

 

 



 

§ 10. 

Postępowanie w przypadku zniesienia kierunków studiów  
 

1.  Decyzję w sprawie zniesienia studiów na określonym kierunku, poziomie, 
profilu i formie kształcenia podejmuje rektor. 

2.  Dziekan wydziału prowadzącego kierunek studiów składa do rektora 
wniosek w sprawie zniesienia kierunku studiów. 

3.  Wniosek w sprawie zniesienia kierunku studiów zawiera: 

1) pismo przewodnie dziekana wydziału do rektora z prośbą o zniesienie 
kierunku studiów wraz z uzasadnieniem merytorycznym; 

2) wypis z posiedzenia rady wydziału prowadzącego studia zawierający 
uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zniesienia kierunku studiów. 

4.  W przypadku prowadzenia kierunku studiów we współpracy dwóch lub 
więcej wydziałów do wniosku w sprawie zniesienia kierunku studiów 
należy dołączyć wypisy z posiedzeń rad wszystkich wydziałów 
współprowadzących studia. 

5.  Uchwała w sprawie opinii dotyczącej zniesienia kierunku studiów 
podejmowana przez radę wydziału wymaga wcześniejszego 
zaopiniowania przez radę programową (zespół oceniający) znoszonego 
kierunku studiów, wydziałową komisję ds. jakości kształcenia, 
wydziałową komisję ds. kształcenia oraz wydziałową radę samorządu 
studenckiego. 

6.  Uchwała w sprawie opinii dotyczącej zniesienia kierunku studiów 
powinna zawierać: 
1) datę zniesienia kierunku studiów (rok akademicki); 
2) zasady postępowania w stosunku do studentów odbywających zajęcia 

w ramach zniesionego kierunków studiów. 

7.  W przypadku prowadzenia kierunku studiów we współpracy z innymi 
podmiotami, do wniosku należy dołączyć porozumienie w sprawie 
zniesienia kierunku studiów, podpisane przez właściwe władze jednostek 
prowadzących kierunek studiów. 

8.  W przypadku zaprzestania prowadzenia studiów na określonym 
kierunku, poziomie i profilu Uczelnia zapewnia studentom możliwość 
kontynuowania studiów na tym samym poziomie i profilu oraz takim 
samym albo innym kierunku studiów związanym z dyscypliną, do której 
był przyporządkowany dotychczas prowadzony kierunek. 

9.  W przypadku znoszenia specjalności na studiach pierwszego lub drugiego 
stopnia stosowane są przepisy dotyczące znoszenia kierunku studiów. 



 

§ 11. 

Rektor powiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz Polską Komisję Akredytacyjną o: 

1) rozpoczęciu i zaprzestaniu prowadzenia studiów na określonym 
kierunku, poziomie i profilu,  

2) zaprzestaniu spełniania warunków do prowadzenia studiów na 
określonym kierunku, poziomie i profilu  

– w terminie miesiąca od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

 

§ 12. 

Przepisy końcowe 
 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. uprawnienia do tworzenia kierunków 
studiów określa Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). 

 
 
 

 


